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La Ciutat de l’Aigua

L’aigua ha estat un element que al llarg del temps ha anat marcant 
la configuració dels onze barris d’Horta-Guinardó.

La proximitat amb la serra de Collserola ha fet que les rieres, els 
torrents, les basses, els pous, les mines d’aigua i les fonts, formin 
part de la nostra orografia, del nostre paisatge i de la nostra his-
tòria.

L’aigua, font de vida, ha estat motor de l’agricultura, a més de pro-
piciar l’impuls d’activitats artesanes i de determinades indústries 
en diferents moments del passat del nostre actual districte.

Així, l’aigua ha esdevingut un element en comú i sovint encara ben 
present a la vida dels nostres barris. És per aquest motiu que vo-
lem recuperar la nostra memòria i projectar-nos dins la gran Bar-
celona a través de la idea que Horta-Guinardó és “La Ciutat de 
l’Aigua”.

La publicació que teniu a les vostres mans forma part d’aquesta 
voluntat i és una proposta més per tal de convidar-vos a descobrir 
indrets encara desconeguts i racons plens d’història de la nostra 
Ciutat de l’Aigua.

Descobriu Horta-Guinardó,  
descobriu La Ciutat de l’Aigua!

Francina 
Vila i Valls
Regidora 
d’Horta-Guinardó

El mot Agudells apareix per primera vegada en documents dels segle X, 
d’origen carolingi i sembla ser que prové del diminutiu plural d’agulla i fa 
referència a la qualitat d’afilat, agut o punxegut. L’origen del poblament 
i després barri de Barcelona, és en l’església mil·lenària de Sant Genís 
dels Agudells. Es diu que va ser consagrada en temps del comte Sunyer 
(931) pel bisbe Teodoric de Barcelona. En l’acta de donació es registre 
l’existència de 55 llars de foc, lligades a les cinc masies del nucli rural. 
El lloc sempre havia estat un espai rural amb diverses masies que vivi-
en del conreu, gràcies a la gran quantitat d’aigua de què disposaven. A 
partir de la segona meitat del segle XX la zona a l’entorn de la fondalada 
de Sant Genís va patir una transformació urbanística per sobre de les 
possibilitats del terreny on es va assentar.

Sant Genís dels Agudells



Can Gresa (Casa Groga) 
Masia ubicada pel darrere del Patronat Ribas, al 
barri de Sant Genís dels Agudells. Estava docu-
mentada del segle XVIII i, popularment, se l’ano-
menava Casa Groga. Masia de caràcter senyori-
al, amb una galeria porticada i una torre mirador 
que daten de l’any 1830, quan fou renovada i am-
pliada la casa coneguda fins aquell moment com 
a Can Termens. Es va enderrocar i, al seu lloc, hi 
ha el centre cívic de la Casa Groga i la plaça de 
Meguidó.

Can Safont 
Està situada al carrer Natzaret, 107, prop l’es-
glésia de Sant Genís dels Agudells. La primitiva 
casa data del segle XIII, si bé al llarg dels segles 
ha sofert profundes transformacions. La casa 
tenia l’única aigua viva de la contrada, la qual 
cosa va provocar tensions amb Can Brasó i els 
frares de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

Aquesta casa va tenir molta importància els se-
gles XVIII, XIX i la primera meitat del segle XX, 
perquè era lloc de referència per a qualsevol ac-
tivitat social de Sant Genís. La caça era impor-
tant en aquell indret. Durant molt de temps, gent 
important de Barcelona hi anava a caçar i ana-
ven a menjar a Can Safont. Per descomptat que 
l’activitat principal era la del conreu. Els maso-
vers de la família Brasó van treballar la terra amb 
productes de l’horta, bones collites de blat, etc. 
La restauració que es veu actualment ha desfet 
finestrals gòtics i ha tapiat portals; ja no queda 
res de la bella arquitectura que tenia. L’any 1979 
va morir la darrera propietària i, des d’aleshores, 
la propietat va passar al Bisbat de Barcelona. 
Actualment hi resideixen les religioses Misione-
ras Auxiliares de la Iglesia.                             
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Església de Sant Genís dels 
Agudells 
L’església de Sant Genís dels Agudells sembla 
que va ser fundada el 931, però l’edifici actual 
és de 1571. L’any 1359 va passar a dependre del 
monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, però 
amb la desaparició del cenobi va quedar adscri-
ta a la parròquia de Sant Joan d’Horta (1867). És 
remarcable el cementiri que encara existeix al 
costat de l’església, únic que es manté dins del 
nucli urbà de la ciutat i que no és de titularitat 
municipal. Hi són enterrats diversos personatges 
il·lustres, entre els quals hi va estar Manuel Car-
rasco i Formiguera, militant d’Unió Democràtica 
de Catalunya, afusellat a Burgos el 1938, fins que 
el 2001 va ser traslladat al cementiri de Montjuïc.

L’any 1964, el sr. Llibert Piera, del Club Excursio-
nista de Gràcia, localitzà al voltant de l’església 
de Sant Genís, restes d’inhumacions amb tanca-
ment de tègula i un sepulcre amb opus signinum 
de coberta, que corresponien a una necròpolis 
d’origen tardorromà.

Monestir de Sant Jeroni de 
la Vall d’Hebron 
Uns eremites tenien el permís per instal·lar un 
altar portàtil o oratori, en un lloc que van ano-
menar la Vall d’Hebron, el 1392 la reina Violant 
de Bar, esposa del rei Joan I va fer fundar-hi un 
monestir sota l’ordre dels jerònims. 

El monestir va començar la seva funció el 1398 
i la reina Violant va obtenir del papa Benet XIII 
d’Avinyó, l’annexió de la parròquia de Sant Genís 
dels Agudells al cenobi. En els anys del segle XVII 
i començaments del XVIII, pel fet de la situació 
estratègica i dominant del monestir, va propiciar 
l’ocupació per diversos comandaments militars 
que s’hi van establir durant els assetjaments a 
la ciutat.

 El març de 1822 es va subhastar el conjunt del 
monestir. Degut a una epidèmia de febre groga i 
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Can Soler 
Està situada al torrent de la font del Bacallà. La 
primera referència històrica de la masia de Can 
Soler es troba ja a les actes capitulars del mones-
tir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Amb data de 
29 d’abril de 1801, la masia és citada com a casa 
Berengueras, àlies Casa Boix. Aquest darrer nom 
es va conservar durant tot el segle XIX. És al segle 
XX quan se la comença a conèixer com a Granja 
Soler pel nom del propietari Antoni Soler. A prop 
de la masia, hi ha una bassa que recull l’aigua de 
la mina de la font del Bacallà, que servia per regar 
els conreus. Actualment la masia és un equipa-
ment de l’Ajuntament de Barcelona.

s’hi van instal·lar els malalts empestats. El 1834 
amb l’epidèmia de còlera a Barcelona es va tor-
nar a fer servir el monestir. El 1877 es va traçar la 
carretera de Gràcia a Manresa (l’anomenada car-
retera de la Rabassada) i es va fer passar pel mig 
de les dependències abandonades del monestir.

Abans de construir-se la carretera, un dels ca-
mins que pujaven a Sant Genís era el que venia 
des d’Horta. Al mateix nivell a l’altre vessant s’al-
çaven les edificacions del monestir. Aquest camí 
és actualment el carrer Cànoves.

 Al segle XVIII els frares van adquirir en propietat 
terrenys agrícoles entre el torrent de Sant Genís 
i el torrent de Pomaret, tot al llarg del tossal que 
des del monestir anava fins a la Clota. Formaven 
part d’unes antigues heretats, que serien a par-
tir de la compra dels monjos, la Granja Vella i la 
Granja Nova, de Sant Jeroni.

Després de la destrucció havien quedat alguns 
vestigis reconeixibles, però amb la construcció 
d’una benzinera (a la segona meitat del segle XX) 
al lloc mateix on es va alçar l’edifici medieval va 
fer-los desaparèixer i actualment només queden 
algunes restes dels antics murs.
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Can Piteu
Situada al carrer Natzaret, 67-81, damunt d’un 
turó des d’on es té una àmplia panoràmica de la 
vall i de Sant Genís. Destaquen unes grans arca-
des en un mur de contenció on han crescut uns 
arbres amb formes adaptades a l’espai que han 
trobat. S’han fet obres a la finca per destinar-ho 
a equipaments públics.

Can Besora
Estava al carrer Natzaret, al darrere del Patro-
nat Ribas. Inicialment, la finca era molt gran i hi 
havien dues heretats amb les respectives cases. 
L’altra casa era on ara hi ha el barri de la Teixo-
nera, que va desaparèixer al començament del 
segle XX (al nomenclàtor d’aquell barri ha quedat 
el carrer de les Escales de Can Besora)

Can Figuerola 
Masia del segle XV situada a Sant Genís dels 
Agudells, al carrer Sinaí. Era la casa de Laureà 
Figuerola, ministre d’Hisenda del govern pro-
visional sortit de la Revolució del 1868 i que va 
establir la pesseta com a moneda espanyola. 
La masia va ser restaurada per Alfredo Palme-
ro, nou propietari, i actualment és el Museu d’Art 
Palmero. Les seves antigues terres de conreu es-
tan edificades.
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Intervenció arqueològica:                                
Passeig de la Vall d’Hebron
L’any 1950, en rebaixar un marge prop del passeig 
de la Vall d’Hebron, davant l’esplanada de Mont-
bau, aparegueren 14 enterraments en petites fos-
ses cobertes de lloses de llicorella travesseres.

Sembla que tots presentaven una mateixa orien-
tació i distaven els uns dels altres al voltant d’1’80 
m. Es pogueren documentar 10 quan ja s’havien 
destruïts 4 tombes. La profunditat dels enterra-
ments era aproximadament d’un metre. El mate-
rial recollit fou gairebé nul: un fragment de vidre, 
dubtosament part d’un ungüentari. Es desconeix 
l’atribució cronològica de la necròpolis, però per 
les característiques de les petites fosses amb co-
berta de llosa podria correspondre a una necròpo-
lis de l’antiguitat tardana o de l’època alt-medieval.

Patronat Ribes
A començaments del segle XX els germans Ros-
send, Frederic i Lluís Ribas Regordosa pertanyien 
a una família de Rubí enriquida amb la indústria 
del tèxtil. Amb la intenció d’afavorir els fills dels 
seus obrers van tirar endavant diverses accions 
entre les que hi va haver la creació d’un orfenat a 
Barcelona. El Patronat Ribas es va constituir amb 
la finalitat primordial de conservar i gestionar el 
patrimoni de la família. El 1919 el Patronat van 
comprar la finca de Can Besora, a la zona com-
presa entre el passeig de la Vall d’Hebron, l’antic 
camí de Sant Genís i el torrent de Sant Genís. 
L’arquitecte dels edificis de l’orfenat va ser Enric 
Sagnier i Villavecchia i es va inaugurar el 1930.

Va funcionar fins el curs 1970-1971 en què va 
tancar el centre. Fins aleshores l’edifici i tot el 
terreny del Patronat Ribas van ser objecte de 
diferents plans territorials i requalificacions, 
destinats a considerar-lo zona edificable. A par-
tir d’aquell moment s’inicia un període de lluita 
veïnal per salvar els edificis de l’enderrocament. 
Actualment és un centre d’ensenyament.
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